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MOESEL
Voorwoord voorzitter
Beste wijkbewoners,

In 2019 staat er weer van alles te gebeuren in onze wijk. Zo zal er worden gestart met
lesgeven in het nieuwe gebouw van het Regionaal Kennis en Expertisecentrum (RKEC)
aan de Beatrixlaan, wordt er begonnen met de voorbereidingen voor het aanpassen van
de riolering en de straten in het gebied tussen de Beatrixlaan en de Nassaulaan en ook
dit jaar heeft de wijkraad zelf weer verschillende activiteiten in voorbereiding. Daarnaast
zijn we nog druk met de toekomst van de wijkaccommodaties in Moesel.
Kortom, er is veel waarmee we ons bezig zullen houden. Om dit allemaal bij te kunnen
houden en uit te voeren hebben we echter wel jullie hulp nodig. De wijkraad is dan ook
altijd op zoek naar bewoners die zich graag willen inzetten voor de leefbaarheid in de
wijk. In het bijzonder missen we nu een secretaris, maar ook zouden een paar extra
bestuursleden zeer welkom zijn om de wijkraad te helpen.
We zijn op dit moment echter wel zeer blij dat we weer een wijkkrant hebben kunnen
uitbrengen. In het najaar van 2018 is het ons namelijk niet gelukt om deze te publiceren,
maar nu is er een nieuwe redacteur en kunnen we weer een mooie nieuwe wijkkrant
langs komen brengen.
Veel leesplezier.
Paul de Laat
Voorzitter Wijkraad Moesel.

Ger Melis
Contactpersoon commissie:
Sociale veiligheid, Verkeer en Wonen
E-mail: gerardusmelis@gmail.com
Contactpersoon wijkkrant:
Patricia Jorissen
E-Mail: wijkkrant@wijkraadmoesel.nl
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Preens Wesley I

Nadat ik me lang heb stil moeten houden, want ze hebben
me namelijk al op 12 september gevraagd, ben ik hier dan,
de nieuwe prins van de Vêrkusköp 2019, wat natuurlijk
geweldig is! Ik zal me even voorstellen, voor de mensen die
mij nog niet kennen. Ik ben Wesley Steuten (inderdaad van
de bekende wielrennersfamilie van vroeger) en ik ben 37 jaar
geleden geboren in het ziekenhuis van Weert. Een zoon
van Hennie Steuten (oud prins van de Vêrkusköp 1995) en
Petra Steuten-Köster (een zus van oud prins van de Vêrkusköp
Jean-Paul I in 2013). Dus ik heb het al van een paar keer wat
korter bij mee mogen maken.
De eerste paar jaar van mijn leven heb ik op Groenewoud
gewoond, later zijn we op Boshoven gaan wonen, waar mijn
zus Joëlle geboren is. In 1987 zijn we verhuisd naar Keent,
en wel naar de Gildestraat achter de oude Bera fabriek.
Hier ben ik een echte Vêrkuskop geworden met diverse deelnames aan de grote familieoptocht van Weert-Zuid. In 1994
heb ik bij de jeugdraad gezeten en later ben ik nog vaak mee
geweest met de Vêrkusköp omdat mijn vader en moeder
inmiddels bij de raad waren aangesloten. Toen ik wat ouder
was ging ik regelmatig op stap op de Oelemarkt, daar heb ik
mijn vrouw Bonnie leren kennen. In 2006 zijn wij samen gaan
wonen op het Groenewoud. Na 6 jaar hadden we het daar wel
gezien en zijn we terug gegaan naar mijn “Roots” achter de
tunnels. Hier wonen we alweer een dikke 6 jaar op de
Kammerstraat, op Keent op het terrein van de oude Bera
fabriek. Na 15 jaar verkering zijn we op 28 september 2018
getrouwd, Samen hebben wij 2 prachtige kinderen, namelijk

Shania van 6 jaar en Davino van 4 jaar. In het dagelijks leven
moet ik natuurlijk ook werken om de schoorsteen te laten
roken en dat doe ik sinds 3 kwart jaar bij Wetron Logistics als
Logistiek Coördinator.
Hobby’s heb ik ook een paar, ik ga graag met mijn kameraden
naar mijn voetbalclub in Eindhoven kijken en ondertussen
drinken wij dan graag een potje bier. Verder heb ik jaren onder
de lat gestaan bij verschillende voetbalclubs in Weert, maar
het beste was ik toch altijd in de derde helft. Tegenwoordig
doe ik het wat rustiger aan en probeer ik wat te fietsen op een
renfiets bij TWC Weert, vandaar ook mijn orde van:

‘ut fietsendj keeperke’
Prins van de Vêrkusköp zijn kan ik natuurlijk niet alleen, daar
heb ik een paar goede adjudanten en hun partners bij nodig.
De eerste adjudant is een primeur bij de Vêrkusköp, namelijk
de eerste vrouwelijke adjudant in de historie en dat is mijn
eigen zus Joëlle Steuten, samen met haar vriend Paul Geurts
heeft ze 2 kinderen namelijk Chavi en Dano. De 2de adjudant
is al 31 jaar mijn kameraad en dat is Roy Hermans. Hij is
getrouwd met Sharon en samen hebben ze 3 kinderen namelijk Fabian, Benjamin en Tobias. Mijn 3de adjudant ken ik ook
al heel lang en dat is oud Jeugdprins van 1993 Bart Salmans.
Hij is getrouwd met Joyce en samen hebben ze ook 2 kinderen
namelijk Lewis en Lux. Dan mijn laatste en 4de adjudant,
die komt van de andere kant van de kanaal, helemaal vanuit
Boshoven, Jeroen Janssen. Samen met zijn vriendin Kim heeft
hij 2 kinderen namelijk Viv en Sev. Sev is de jongste van het
hele groep, want hij is pas geboren nadat we al wisten dat
we met deze groep de Vastelaovundj van Weert-Zuid 2019
zouden voorgaan. Nu de groep compleet is en ik iedereen heb
voorgesteld is het tijd om te feesten. Kom allemaal naar alle
activiteiten achter de tunnels zodat wij er samen een prachtig
feest van kunnen maken onder mijn devies:

Heej op Zuid gieët ‘t gebuuëre
Det zulle ze in hieël Wieërt huuëre!
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OBS de graswinkel in
Door de week kun je me vinden op
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groep 8 bij juf Liesbeth en juf Sabrina
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mij elke dag iets bij te leren, maar of
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pupkes’. Omdat dit mijn grootste hob
orde ingesteld van:
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Dat zijn Faye Hansen en Lotte Passag
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‘nne bâl aan hawwe mer m
uch ‘n fieëstje bawwe!!

Hallo carnaval vierders!!!
moeten houden,
Nu heb ik al een hele tijd mijn mond
mag het weten:
maar nu is het dan zo ver en iedereen
de Vêrkusköp!
Ik ben jeugdprinses Veerle de 1e van
voor:
Lees snel verder, dan stel ik me even
jong.
Ik ben Veerle Stijnen en ben 1x11 jaar
Ik ben een dochter van oud prins
Frank Stijnen van Frans van spijk

wil ik je heel graag in
Zo, nu heb je wel genoeg gelezen en
feestje te bouwen!
het buurthuis zien om daar samen dat

en Linda Houben.

WIEËRT-ZUID, ALAAF!!
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Hallo wichter van Wieërt Zuid…..
Op zondag 10 februari 2019 was de 14de Wichter
Boonte Middig in het Buurthuis aan de Christinalaan.
Dit jaar hadden we er maar liefs 7 nieuwe artiesten bij
wat onze groep op totaal 16 kinderen heeft gebracht.
We hopen dat jullie zijn komen kijken en dat jullie ervan
hebben genoten. Zijn jullie niet geweest? Dan hebben
jullie beslist iets gemist, want de Wichter Boonte Middig
van Wieërt Zuid is zeker de moeite waard om te gaan
bekijken. Een lekkere lange middag met veel afwisseling,
grapjes en soms ook een beetje spanning, dans en
muziek en na afloop even lekker hossen.
Hoe gaat dat eigenlijk allemaal met die repetities?
Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar zijn de
kinderen wekelijks bezig met repeteren, eerst een paar
repetities waarbij elk kind gewoon leest uit een tekst,
want dialect lezen is net een beetje moeilijker natuurlijk.
Dit doen we in de Stegel.

Na de kermis staan de kinderen vol enthousiasme elke
woensdag om 17.45 uur aan de deur van het buurthuis.
De rollen zijn dan verdeeld en ze kunnen zich richten op
hun eigen rollen. Teksten leren, nadenken over de kleren
die ze er bij aan doen en als ze ergens een idee over
hebben maken ze dit ook kenbaar. Tijdens elke repetitie
is er ruimte voor een kleine pauze, even rond rauzen
door de zaal, lekker kletsen en cola of limonade drinken
met iets lekkers er bij. Alles onder begeleiding van
een super enthousiast team bestaande uit 4 personen,
maar die worden natuurlijk ook nog ondersteund door
een groep mensen die tijdens de repetities op de
achtergrond staan maar onmisbaar zijn bij de uitvoering.
Licht en geluid, muziek, toneelmeesters en grimeurs,
souffleurs en mensen die de zaal inrichten, fotograaf
en filmer, allemaal mensen die onmisbaar zijn.
Maar het meest onmisbaar zijn natuurlijk de kinderen.
Zij genieten er van en kunnen zich steeds meer
inleven in hun rol. Elk kind vindt toneelspelen wel leuk
en de durf om te spelen komt gaandeweg. Een bepaald
typetje neerzetten, een andere stem opzetten, helemaal
verkleed, en dat allemaal voor een publiek van pakweg
350 mensen waaronder natuurlijk heel veel kinderen.
Het is gewoon super tof !
De planning voor 2020 is alweer bijna rond maar we
zoeken wel nog een aantal nieuwe artiesten.

Foto: Wes van Renswouw

Heb jij na het lezen van dit
stukje ook zin om artiest
te worden
bij de Wichter Boonte Mid
dig?
Zit jij in groep 7 of 8 en ben je ech
t enthousiast geworden dan
kun jij je aanmelden voor het seiz
oen 2019-2020.
Stuur een mail naar: Janine_xx@
live.nl
Ook enthousiaste mensen om de
kinderen te begeleiden kunnen
zich aanmelden om zich aan te slui
ten bij: Team Wichter Boonte Mid
dig!
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Wijkbewoners,
Onze wijk is, met uitzondering van de Maaseikerweg en het buitengebied, een
30 km zone. Echter, er zijn maar zeer weinig automobilisten die zich aan deze
snelheidsbeperking houden. Daarom willen wij hier nog eens extra de aandacht
op vestigen door middel van bijgeleverde 30 km stickers. Wanneer eenieder deze op
de zijkanten van de duobak plakt (uiteraard eerst de ondergrond vetvrij maken) dan
worden de weggebruikers er wekelijks op geattendeerd dat er echt niet harder dan
30 gereden mag worden. Zo kunnen we gezamenlijk een bijdrage aan de veiligheid
van onze wijk leveren. Hopelijk heeft het enig effect. Wij rekenen op uw medewerking!
Het bestuur van de wijkraad

Het Samen-doen fonds Moesel
Heb je een goed initiatief voor de wijk Moesel?
Wordt dat samen met anderen uitgevoerd?
Mis je nog een financiële bijdrage?
Neem dan contact op met het
Samen-doen fonds Moesel.
Het Samen-doen fonds Moesel wil een bijdrage leveren
aan activiteiten in de wijk Moesel, die de onderlinge
band en leefbaarheid tussen bewoners in de wijk,
buurt en straat bevorderen.
Deze activiteiten kunnen door organisaties uit Moesel of
verenigingen uit andere wijken, maar werkend voor Moesel,
georganiseerd worden.
Ook bewoners en bewonersgroepen uit deze wijk kunnen
aanvragen indienen. Het fonds zal nooit een totale activiteit financieren, maar levert hier een bijdrage aan.

Zo ontvingen afgelopen jaar de buurtvereniging
Oranjeplein subsidie voor hun buurtfeest, de Harmonie
St. Joseph Weert-Zuid voor het speelklaar maken van
instrumenten om muzieklessen te geven op basisscholen,
de V.V. De Vêrkusköp voor hun carnavalsactiviteiten en de
Stichting Wijkraad Moesel voor de Seniorendansmiddagen.
Bent u van plan om dit jaar een activiteit te organiseren,
die de onderlinge band en leefbaarheid tussen bewoners
in de wijk Moesel bevordert, en wilt u een beroep doen
op dit fonds, download dan het aanvraagformulier van
de website van Punt Welzijn: www.puntwelzijn.nl.

Aanvragen dienen vóór 1 mei 2019 gestuurd te worden naar Punt Welzijn t.a.v. Jolanda Bruekers,
Postbus 112, 6000 AC Weert of naar j.bruekers@puntwelzijn.nl, tel. 0495–520331/06-55344799.
Heeft u graag meer informatie, laat het ons even weten.
Ingezonden aanvragen ontvangen vóór 15 juni 2019 een antwoord.
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Jaarlijks lopen enkele leden van de wijkraad samen met medewerkers van de
gemeente een zogenaamde schouw. Daarbij worden alle “gebreken” in de openbare ruimte (aan wegen, trottoirs, groen, gevaarlijke verkeerssituaties) vastgelegd. Veel van deze gebreken moeten worden ingepast in een (onderhouds-)
programma waarvoor door de gemeenteraad geld beschikbaar wordt gesteld.
De belangrijkste zaken uit het schouwverslag van november zijn hier onder vermeld.
- De oversteek J.W.Frisolaan-Keentersteeg.
Onderhandelingen met de provincie voor een veilige oversteek zijn gaande.
Na overeenstemming wordt het advies voorgelegd aan B&W en de Raad.
Omdat dit ook nog onderdeel is van de “Inventarisatie Knelpunten Ringbaan” zal
de aanpassing (middenberm?) nog wel enkele jaren duren.
- Oversteek voor voetgangers bij het kruispunt MaaseikerwegRingbaan.
Deze is gevaarlijk omdat de stoplichten te snel op rood springen. Wettelijke voorschriften voor zo’n oversteek belemmeren een eenvoudige oplossing. Maakt onderdeel uit van de herinrichting Maaseikerweg.
- Herinrichting Moesel “Van deur tot deur”.
In februari wordt gestart met lang verwachte herinrichting van de ondergrondse
en bovengrondse infrastructuur. Een uitnodiging met toelichting hierover heeft
u in januari ontvangen. De eerste informatieavond heeft op 5 februari plaats
gevonden. (De tekst voor deze wijkkrant moest toen al ingeleverd zijn). In de
volgende wijkkrant komen wij hierop terug. De staat van trottoirs,wegen en groen
worden volledig meegenomen bij de herinrichting. Ook de langverwachte aanpak
van de voortuinen van de Albertina Agnesstraat, de Charlotte van Bourbonstraat
en de Anna van Burenstraat maakt onderdeel hiervan uit. Herstelwerkzaamheden
van ernstige gebreken, aangemeld door inwoners, worden zo snel mogelijk maar
beperkt uitgevoerd.
- De huidige toestand van trottoirs en wegen.
Leden van de wijkraad en de Buurtvereniging Molenhoek hebben een lijst opgesteld
van gebreken en deze overhandigd aan de gemeente. Zij heeft deze opgenomen in
het schouwverslag.

6

februari 2019, JAARGANG 20, NUMMER 1

Kennismakingsochtend
school en kinderopvang
woensdag 13 maart 2019

Team Brede School Moesel
T 0495 536622			
KDV De Kikkerpoel		
T 0495 537403
Hoofdingang:
Stadhouderslaan 21
6006 GJ WEERT

Brede School Moesel en Kinderopvang Humanitas nodigen u uit.
Kinderen die 4 jaar worden en hun ouders én ouders van kinderen die gebruik willen
maken van de kinderopvang van Humanitas willen we de gelegenheid geven om een
kijkje te nemen als zowel school als opvang in bedrijf zijn.
Kinderen in de kleutergroepen zijn aan het “werk” en de opvang is “in bedrijf”.
Kom kijken, kennis maken en stel vooral uw vragen. Goed geïnformeerd zijn maakt een
weloverwogen keuze makkelijker. Op woensdag 13 maart aanstaande openen we voor u
onze deuren vanaf 9.00 uur. Dus…. als u in de komende tijd gebruik wil gaan maken van
opvang of uw kind op onze school wil aanmelden kom dan vooral kijken.
Heel graag tot ziens: woensdag 13 maart tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Mocht u op woensdag niet in de gelegenheid zijn om te komen, bel en maak een afspraak.

Kerstkaarten
Op initiatief van de LEO Club Weert, hebben de kinderen van groep 1,2 en 3 van
Brede School Moesel kerstkaarten gemaakt. Een LEO Club is een service club voor
jonge mensen van 18 tot 35 jaar met het ideaal om iets te betekenen voor anderen in
de samenleving.
Op woensdag 19 december jl. zijn de Leo’s samen met enkele leerlingen de
kerstkaarten gaan bezorgen bij de bewoners van Ververshof. De bewoners waren aangenaam verrast en enkelen wilden de kinderen er een centje voor geven. Dit was niet
de bedoeling, het gaat er namelijk om, iets te doen voor de medemens. Het zal u niet
verbazen dat de kinderen toen ze naar huis gingen voldoende snoepjes en koekjes
hadden verorberd.Het is een mooi initiatief van de LEO’s, waar wij van Brede School
Moesel ieder jaar graag aan meewerken.

Nieuwkomers (baby’s)
De afgelopen periode hebben we weer een aantal pasgeboren baby’s en hun ouders kunnen verrassen met een
presentje. We werden steeds heel enthousiast ontvangen.
De wijkraad Moesel wenst alle ouders heel veel geluk en
gezondheid met de kleine.
Wij willen graag alle baby’s die in de wijk Moesel geboren
worden verwelkomen.

Dus, bent u pas papa of mama
geworden of kent u iemand die
een zoon en of dochter heeft gekregen, neem dan even
contact met ons op. We hebben een leuke attentie voor
hem of haar.
Contactpersoon: Nelly van de Voort,
email: ammvoort1951@kpnmail.nl
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Thermo ondergoed

Column geschreven door Beppie Ottenheim
Als in Nederland sneeuw wordt voorspeld, is meteen het hele land in paniek. Er worden
allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen en de NS past onmiddellijk de dienstregeling
aan. Alle goede bedoelingen ten spijt, ontstaat er evengoed een file van duizenden
kilometers.
Nu gaan wij al jaren naar Beieren op vakantie, waar ze het klappen van de zweep
wel kennen. Zelfs de smalste wegen in de kleinste dorpen zijn in een mum van tijd
sneeuwvrij en van files is niet of nauwelijks sprake.
Ook deze winter gingen we weer op vakantie. Toen we ’s ochtends opstonden, lag er
een dik pak verse sneeuw, het zonnetje scheen en alles zag er uit als in een sprookje.
Na het ontbijt met kraakverse Kaiserbroodjes en huisgemaakte jam, wilden we met
de hond naar het bos en daarna bij vrienden op de koffie.
Buiten vroor het acht graden, dus gehuld in een dikke jas, wollen muts, gebreide sjaal
en gevoerde handschoenen togen we naar het bos. We liepen op paden waar nog
niemand had gelopen en de sneeuw kraakte onder onze schoenen. De hond had de
tijd van haar leven en dartelde rond als een veulen in de wei.
Na een flinke wandeling, gingen we op weg naar de koffie. Het was erg gezellig en
nadat we alle nieuwtjes hadden uitgewisseld, reden we terug naar ons logeeradres.
Ik hing mijn jas, muts en handschoenen aan de kapstok en kwam er achter dat ik mijn
sjaal vergeten was. Dat was erg balen, want een sjaal was echt broodnodig. Wat nu?
Ik rommelde wat in de weekendtas van mijn man en hield een paar thermosokken,
maatje 46, omhoog. Als ik de ene nu eens voor de helft in de andere zou stoppen…
helaas, dat werkte niet. Ik keek nog eens en vond zijn thermobroek. Je kent ze wel,
zo eentje met lange pijpen. Hoewel ik natuurlijk wist dat hij schoon was, - ik had hem
nota bene zelf uitgewassen - rook ik eraan. Yep, wasverzachter! Tja, in zo’n geval moet
je van de nood een deugd maken. Later op dag lieten we de hond nogmaals uit en
bond ik de thermobroek om mijn hals om hem uit te testen. Ik lette er uiteraard wel
op dat het kruis naar binnen was gevouwen en dat het labeltje niet zichtbaar was.
Het werkte perfect!
Die avond gingen we uit eten en gelukkig dacht ik er op het laatste moment aan de
geïmproviseerde sjaal in de auto te laten. Ik denk dat ze op zijn minst een beetje raar
hadden opgekeken als ik de onderbroek had ‘uitgetrokken’. Het was een prima
oplossing, maar de volgende dag reden we toch snel op en neer om mijn sjaal te
halen.

VRIJDAG 5

APRIL 2019
DISCOAVOND

GROEP 1 T/M 4 18:30 – 20:00 UUR
GROEP 5 T/M 8 20:00 – 22:00 UUR

VOOR DE JEUGD

BUURTCENTRUM MOESEL
CHRISTINELAAN 25

GRATIS ENTREE !

Meer info www.wijkraadmoesel.nl
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Weert maakt werk van biodiversiteit
Gemeente Weert en Brede School Moesel
aan de slag met eerste Tiny Forest
Leerlingen van Brede school Moesel hielpen onlangs
tijdens een interactieve middag bij het opstellen van
een schetsontwerp voor een Tiny Forest. Dit minibos
ter grootte van een tennisbaan wordt op 15 maart
aangelegd op een steenworp afstand van de school
in uw wijk. Een Tiny Forest biedt kinderen en buurtbewoners weer de kans op een laagdrempelige
manier gebruik te maken van groen in de buurt.
Ook is het een middel om hittestress, luchtvervuiling,
een dalende biodiversiteit en wateroverlast te bestrijden. Het Tiny Forest project is een initiatief van
IVN Natuureducatie. Geert Gabriëls, wethouder
biodiversiteit: “Wij willen in Weert meerdere
Tiny Forests aanleggen. Daarvoor stellen we geld
beschikbaar, net als de provincie. Ik ben blij dat het
IVN, samen met scholen, er dit jaar in Weert twee
gaat aanleggen, in Moesel en in Leuken. En daarna
volgen er meer.”

We ontwerpen een eigen sprookjesbos
Een koude maar zonnige winterdag, lachende kindergezichten, een enthousiaste schoolvertegenwoordiger en
een braakliggend grasveld aan de Stadhouderslaan. Dit
waren op 22 januari de ingrediënten voor een succesvolle ontwerpsessie van het Tiny Forest, dat in maart
aangelegd wordt. De kinderen zijn tijdens een voorbereidende knutselles enthousiast gemaakt over het
onderwerp Tiny Forest. Vervolgens zijn ze meegenomen
naar buiten om daar samen de vorm, de locatie van het
buitenleslokaal en de padenstructuur van het Tiny Forest
te bepalen. Enkele kinderen na afloop: ‘Wauw, als dit
echt hier komt dan krijgen we ons eigen sprookjesbos!’.
Toen de kinderen het ontwerp af hadden mochten ze dit
overhandigen aan de medewerkers van ontwerpbureau
BTL, de gemeente Weert en IVN Limburg. Deze hebben
het samen uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp.

Samen voor een groene buurt
Volgens Richard Louv, schrijver van de bestseller
‘Het laatste kind in het bos’ is het scharrelkind dat
rondzwerft in de natuur, kikkers vangt en thuiskomt met
gescheurde kleren van het klimmen in de bomen steeds
zeldzamer. Ook vergrijzen onze gemeenten steeds verder.
Het gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van kinderen
in het geding komt en buurten niet klaar zijn voor de
effecten van de klimaatveranderingen. Daarnaast
genieten inwoners niet meer van de positieve gezondheidsvoordelen van groen in de buurt. Dit samen is voor
IVN, Brede school Moesel, de wijkraad Moesel en de
gemeente Weert dé aanleiding om de handen ineen te
slaan en aan de slag te gaan met het aanleggen van een
Tiny Forest. Dit wordt het tweede Tiny Forest in Limburg.

Op naar de plantdag
Het ontwerp dient als basis voor de plantdag die op
15 maart plaatsvindt. Tijdens deze dag gaan de kinderen
namelijk, in samenwerking met de hovenier en buurtgenoten, het minibos aanleggen. Binnenkort volgt er
nog een informatieavond over de aanleg van het Tiny
Forest voor wijkbewoners. Datum en locatie worden
later bekend gemaakt.

Wil je meer te weten komen over dit project of helpen op de
plantdag? Kijk dan eens op www.ivn.nl/tinyforest of neem
contact op met IVN via limburg@ivn.nl.
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Zelf online melden

van klachten over de Openbare ruimte
Het is eenvoudiger dan u denkt.
Als u naar de site van de gemeente gaat (www.weert.nl)
kunt een formulier invullen met uw klacht. Op de eerste
pagina verschijnt een aantal keuzemogelijkheden. Kiest u
hiervan “melding /klacht” dan verschijnt een pagina met
“Melding openbare ruimte”. Als u daar op klikt dan verschijnt een vragenlijst die u kunt invullen. U kunt daar ook
op aangeven dat u al dan niet teruggebeld wilt worden.
U kunt het formulier afdrukken zodat u kunt zien wat en
wanneer u dit heeft ingevuld en verzonden. (Mijn ervaring:
gisteren ingevuld en vandaag een telefoon van de ambtenaar die deze klacht gaat afhandelen). Het tijdstip van
afhandeling heeft u niet in de hand. Maar duurt het naar
uw mening te lang dan kunt u de ambtenaar bellen. Met
een formulier in de hand staat u sterker dan alleen een
(vaag) telefoontje.

Naast dat het mogelijk is een klacht via de website van
de gemeente of telefonisch door te geven kan er tegenwoordig ook gebruik worden gemaakt van de Buiten
Beter App (www.buitenbeter.nl) op uw telefoon.
Deze App is gratis te vinden in de Google Play store en
iTunes App Store. Hiermee kunt u eenvoudig een melding
doen, de locatie via GPS toevoegen en ook een foto aan
de melding toevoegen zodat een ambtenaar snel de
situatie kan beoordelen en vinden.

Oud papier
De oud papier route in de wijk moesel wordt niet meer gelopen door buurtvereniging
De Oranjehoek. Deze route is overgenomen door Scouting hubovra.
Zoals vanouds blijft de ophaaldag de 2e zaterdag van de maand vanaf 9.00 uur.
Contact persoon via SMS te bereiken op nummer: 06-41245758.

Kienen
Iedere maandag (uitgezonderd op feestdagen) organiseren V.V. De Vêrkusköp en
Harmonie St. Joseph Weert-Zuid een gezellige kienavond in het Buurtcentrum Moesel
aan de Christinelaan. Deze begint steeds om 20.00 uur en de zaal is om 19.00 uur open.
U kunt niet alleen aantrekkelijke geldprijzen winnen, maar ook de jackpot. Dus, aarzel niet
en ga eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom!

De Servicelijn
De Servicelijn van de gemeente Weert is bereikbaar op tel.nr. 57 50 00.
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Meer info
Kijk voor meer informatie op onze website www.wijkraadmoesel.nl.
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Maandelijkse

Zorg jij ook voor iemand?

Kledinginzameling

Het Steunpunt
Mantelzorg is er voor:
Informatie
Advies
Ondersteuning
Waardering
Een luisterend oor

In samenwerking met de Sponsorwinkel verzorgt Harmonie St. Joseph
Weert-Zuid een maandelijkse
kledinginzameling.
Elke eerste zaterdag van de maand
wordt de kleding vanaf 10:00 uur
huis-aan-huis opgehaald.
Doe ook mee en zet uw oude
kleding en textiel in een gesloten
plastic zak op de stoep.
Bij vragen bel 06 – 204 292 83.

Wil je op de hoogte
blijven van alles rondom
mantelzorg in Weert?
Meld je dan aan voor de
mantelzorgnieuwsbrief.

0495 - 697 900 goedbezig@puntwelzijn.nl
www.puntwelzijn.nl

SENIORENDANSMIDDAGEN
Zondag 17 maart, 28 april

15 september, 20 oktober,
9
17 november en 15 december 201

BUURTCENTRUM MOESEL
VAN 13:30 – 17:0 0 UUR
ZAAL OPEN: 13:0 0 UUR

ENTREE e 3,00
11
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APRIL
Zaterdag 6 april
Ruilbeurs Modelspoorwegvereniging Weert
Aanvang: 10.00 – 15.00 uur
Buurtcentrum Moesel,
Meer info: www.msvw.nl
Zondag 7 april
Voorjaarsmarkt Punt Welzijn
Aanvang: 11.00 – 16.00 uur
Wilt u als particulier graag een tafel reserveren, dan kunt
u contact opnemen met het Buurtcentrum Moesel,
Jolanda Bruekers, tel.nr. 520331 / 06-55344799 of
j.bruekers@puntwelzijn.nl
Zondag 28 april
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25.
Aanvang 13.30m– 17.00u
Meer info www.wijkraadmoesel.nl
en verder
Zondag 15 september - 20 oktober - 17 november
- 15 december
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25.
Aanvang 13.30u – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl

febr ua r i
Maandag 25 februari
Informatie avond over Tiny Forest.
De info avond word gehouden in de Brede School Moesel
Stadhouderslaan 21, aanvang 19.30 uur.
M AA RT
Zondag 17 maart
Seniorendansmiddag
Buurtcentrum moesel, Christinelaan 25.
Aanvang 13.30u – 17.00 uur
Meer info www.wijkraadmoesel.nl
Zondag 31 maart 2019
Vlooienmarkt (met boekenmarkt)
Organisatie: Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
Aanvang: 13.00 – 16.00 uur (veiling: 13:30 uur)
Entree: e 1,50 (kinderen onder 12 jaar gratis)
Buurtcentrum Moesel,
Meer info: www.harmonieweertzuid.nl
APRIL
Vrijdag 5 april
Discoavond voor de jeugd
Buurtcentrum moesel
Groepen 1 tm 4 18.30 – 20.00 uur
Groepen 5 tm 8 20.00 – 22.00 uur
Gratis entree
Meer info www.wijkraadmoesel.nl

UMMERS

HANDIGE TELEFOONN

te)
nder/klachten openbare ruim
Gemeente Weert ( geluidshi
r)
baa
(24 uur per dag bereik
Storing GS en elektriciteit
Punt Welzijn
Meldpunt Jeugd
Wonen Limburg

0495-5750 00
0495-434800
0495-697900
090 0-8844
080 0-1881
088-6560600
080 0-1682
080 0-0233040

rk

We
Algemeen Maatschappelijk
Storing tv (kabel)

Storing water
n
Meulendijks en Tonny Putma
Politie. Wijkagenten: Ralph
Oranjetref
KBO Weert Zuid / Soos De
Brede School Moesel
Gilde Opleidingen
SBO Het Palet
vr 10:00 – 12:00 u)
Verrezen Christus (di t/m
Parochiekantoor Kerk De
Buurtcentrum Moesel
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090 0-8844
0495-544301
0495-536622
0495-583636
0495-750200
0495-541609
0495-520331

Opmaak: Anne Halfers, grafisch ontwerpbureau, Weert

Activiteitenagenda

